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ВСТУП
Деякі люди у своїх квартирах взимку потерпають від холоду. Централізовані
системи опалення є застарілими і ненадійними. Іноді трапляється, що
опалення протягом тривалого часу не працює і не ремонтується. Люди
не знають, що треба зробити, щоб взимку їм було тепло в їх оселях, і з
цієї причини деякі мешканці
будинків відмовляються від
централізованого опалення і
встановлюють власні обігрівачі.
Однак, для суспільства це
неприйнятний вихід. Для
суспільства в цілому для
обігрівання багатоквартирних
будинків набагато дешевше
користуватися централізованим
опаленням, і в той же час
гарним рішенням є ізоляція
будинків, що, з-поміж
іншого, дозволить зменшити
Термографическое изображение иллюстрирует
витрачання енергоресурсів.
потери электроэнергии. Красные участки
У країнах Східної Європи  на
наименее тепло изолированы
опалення одиниці площі за
порівняних кліматичних умов витрачається удвічі більше енергоресурсів,
ніж у країнах Західної Європи.  
У цій брошурі описуються заходи з енергозбереження, які можуть бути
впроваджені у житлових будинках: як дуже прості заходи, які легко
виконуються окремими мешканцями будинків, так і більш витратні заходи
з енергозбереження, для впровадження яких усі мешканці будинку повинні
зробити свої фінансові внески. З цієї причини брошура містить також   
короткий опис фінансових витрат, необхідних для здійснення
заходів з енергозбереження, включаючи Спільне Впровадження (СВ),
яке є одним з так званих Кіотських механізмів, здатних залучити частину
необхідних коштів.



Де ви втрачаєте ваші
енергоресурси?
Люди часто думають, що найбільшу частину енергії вони витрачають тоді,
коли вмикають електроприлади. Однак, дослідження, зроблені в Німеччині,
показали, що більшість людей вважає, що чверть енергоспоживання
припадає на опалення. Насправді цей показник удвічі вищий – половина
усього  енергоспоживання. Це означає, що існує набагато вищий потенціал
енергозбереження за рахунок опалення, ніж люди схильні вважати.

Технології
У цій брошурі технології
енергозбереження для
житлових будинків
поділені на два рівня.
Перший рівень – це  прості
і дешеві заходи, другий
рівень включає технології,
що використовуються
для масштабного
енергозбереження.



Прості та дешеві заходи з
енергозбереження
Деякі заходи з енергозбереження є настільки простими і дешевими, що
мешканці можуть їх виконати негайно. Один з таких заходів - встановлення
відбиваючої панелі за радіатором опалення, другий захід – ущільнення
вікон, щоб вони закривалися належним чином. Ці заходи дозволять
зберегти тепло і одночасно підвищити рівень комфорту в приміщенні.

Відбиваюча панель за радіатором опалення

Радіатор віддає тепло кімнаті двома шляхами: він нагріває повітря, що обтікає
його, а також випромінює тепло. Радіатор розміщений біля стіни, тому
випромінювання від задньої поверхні радіатора не приносить користі кімнаті.
Випромінювання на холодну зовнішню стіну витрачено на користь пташок.
Відбиваюча панель, змонтована на стіні, направить випромінювання в кімнату.
Матеріалом для таких панелей (рефлекторів) може бути алюмінієва фольга,
алюмінієва фольга з ізоляцією або спеціальні ізоляційні матеріали. Алюмінієва
фольга відбиває до 97% тепла. Рефлектори для радіатора здатні зберегти 2-3%
від загального енергоспоживання будинку.

Ущільнення вікон гумовою стрічкою

Багато вікон здаються зачиненими, хоча насправді вони такими не є. Внаслідок
цього холодне повітря продовжує потрапляти в кімнату, а тепле повітря з
кімнати витікає на вулицю. Сумарна втрата тепла від погано ущільнених вікон
в квартирі дорівнює втраті тепла від одного
постійно відкритого (навіть взимку)  вікна!
Наявність ущільнення дозволяє зменшити  
інфільтрацію (проникнення) повітря в будинок
ззовні і таким чином зменшити кількість
повітря, яке треба обігріти, щоб підтримувати
температуру. Процес ущільнення вікон
вимагає застосування спеціальних
ущільнюючих матеріалів та ремонту віконних
рам. Ущільнення вікон допомагає зменшити
енергоспоживання на 4-5% і значно підвищує
комфортність перебування у приміщенні.



Оболонка будівлі
Оболонка будівлі – це зовнішній каркас, що затримує втрачене
тепло. Невелика кількість тепла, що просочується крізь стіни і вікна,
використовується для підтримки температури. Оболонка будівлі захищає
стіни, вікна, двері, дах і  грунт. Облаштування оболонки будинку є
спільною задачею власників/мешканців.

Термоізоляція

Багато цегляних будинків не ізольовані
зовсім або ізольовані недостатньо. Цегла має
велику теплоємність і дуже добре передає
тепло. Внаслідок цього температура цегляної
стіни має тенденцію до вирівнювання
з внутрішньої та зовнішньої сторони,
передаючи тепло з будинку назовні.
Ситуація значно змінюється, якщо стіна
ззовні ізольована шаром мінеральної вати або
іншим матеріалом, що захищає від вітру та
дощу. Мінеральна вата робить цегляну стіну
теплішою, оскільки запобігає витіканню
тепла назовні. Таким чином, цегла ніби
зберігає  тепло, сприяючи встановленню
постійної температури у приміщенні.

Захист східців

Східці оточують житлову зону і у багатьох випадках не мають жодної ізоляції.
Якщо сходові клітини відкриті і холодні взимку, це означає, що будуть
охолоджуватися стіни і житлова зона, що вимагатиме більше енергії та грошей.
Отже, сходові клітини слід закрити та ізолювати, як і решту будинку,
мінеральною ватою на стінах, ущільнити вікна, а також зробити скляний дах,
якщо даху немає зовсім. Такий захід  зупинить витікання тепла, нероблячи при
цьому кімнату темнішою.
Слід також потурбуватися про ізоляцію вхідних дверей, які ведуть на сходові


клітини, та переконатися, що двері  зачиняються належним чином і при цьому
ніколи не залишаються відкритими. Це значно підвищить температуру, тобто
зменшить потребу у використанні радіаторів, які зараз частенько обігрівають
повітря на вулиці. Ці заходи з енергозбереження будуть корисними для всіх
мешканців будинку завдяки зменшенню індивідуальних рахунків за опалення.

Нові теплозберігаючі вікна

Через вікна відбуваються найбільші втрати енергії в
будинку – внаслідок поганого ущільнення вікон, про що
вже згадувалося вище, а також внаслідок втрат тепла через
віконні рами та скло. Нові теплозберігаючі вікна здатні
покращити ситуацію. Хороше скло залишається  теплим  
з внутрішньої сторони будинку, навіть коли надворі дуже
холодно. Це покращує енергетичний баланс і рівень комфорту в будинку.
Нові вікна - це термовікна, що мають як мінімум, подвійне скло, між яким
знаходиться аргон. Різниця між термовікнами і звичайними вікнами полягає
у присутності аргону між двома пластинами скла, а також у спеціальному
покритті, що наноситься на внутрішнє скло і відбиває тепло.

Система опалення
Ізоляція будинку зменшує кількість енергоресурсів,
необхідних для досягнення потрібної температури.
Систему опалення необхідно оптимізувати, щоб
отримати тепло для компенсації втрат.
Система опалення починається з подачі теплоносія
в будинок – це може бути  гаряча вода, що подається  
централізовано, або гаряча вода з місцевого бойлера.
Звідси теплоносій розподіляється по будинку для
обігріву кімнат і для постачання гарячої води.
Для енергозбереження необхідно використовувати
енергоресурси тільки за потребою, а також
мінімізувати втрати, наскільки це можливо. Система трубопроводів має бути
такою, щоб забезпечувати  подачу теплоносія  безпосередньо до кожного
радіатора, а не через ланцюг радіаторів. Трубопроводи повинні мати ізоляцію,
щоб вода залишалася теплою, а тепло не втрачалося у разі тимчасової відсутності
потреби у ньому.



Лічильники тепла

Лічильники тепла є необхідними елементами системи
заходів з енергозбереження, оскільки вони показують,
скільки енергії споживається. Ця технологія абсолютно
необхідна для виставлення рахунків за спожите
тепло  (замість розрахунків енергоспоживання).
Це також необхідно для отримання індивідуальних
економічних вигод від енергозбереження. Встановлення
лічильників тепла у кожну квартиру може зменшити
енергоспоживання на 30%.   
Прямий зв’язок між споживанням та вартістю енергоресурсів
змінить  звичний для мешканців спосіб енергоспоживання
навіть без значних інвестицій, оскільки люди почнуть
економніше витрачати тепло та електроенергію. Якщо
це можливо і доступно за ціною, лічильники необхідно
встановити у кожній квартирі, щоб люди бачили прямий
зв’язок між  своїм енергоспоживанням і рахунком за
використані енергоресурси.

Термостати радіатора опалення

Термостати радіатора здатні значно підвищити
комфорт з одночасним енергозбереженням. Радіатори
з термостатами можуть використовуватися для
регулювання температури. Це означає, що потік тепла
від радіатора постійно регулюється, щоб у квартирі не було занадто тепло або
занадто холодно. Якщо в квартирі занадто тепло, а радіатор не регулюється,
мешканці починають відчиняти вікна, щоб впустити холодне повітря. Так
само трапляється, коли мешканці хочуть швидко обігріти холодне приміщення
і забувають зменшити подачу тепла перед досягненням бажаної температури.
Приміщення перегрівається, і знову необхідно відчиняти вікно.

Повторне використання гарячої води із системи
централізованого теплопостачання
Залежно від системи централізованого теплопостачання, можливо
знадобиться переглянути систему постачання гарячої води.  Найкращі
енергетичні характеристики отримують у випадку, коли  централізована
гаряча вода  до  виходу з будинку охолоджується  до найнижчої можливої


температури і через централізовану мережу  опалення повертається у бойлер.
У цьому разі втрати у трубопроводах зменшуються, а отже, зменшується
потреба у постачанні гарячої води з централізованої системи.
Якщо вода недостатньо охолоджується в системі опалення будинку, або з
метою економії коштів, дуже хорошим рішенням є повторне використання
невеликого відсотку води, що повертається з трубопроводів радіатора.  Цю
воду можна змішати з теплішою водою, що надходить з централізованої
системи, і знову запустити  циркулювати в нагрівальній системі.

Фінансування заходів з
енергозбереження
Оплата за енергоносії здійснюється по мірі їх використання. Це означає, що
протягом усього строку експлуатації будинку треба сплачувати «енергетичні»
рахунки. Заходи з енергозбереження  дозволять зменшити енергоспоживання
та вартість спожитих ресурсів на багато років наперед.  Однак, більшість
заходів з енергозбереження, представлених вище, потребують
інвестицій, тобто грошей, які треба витратити зараз, тоді як
ефект від цих витрат з’явиться  пізніше.  Мешканці мають або
дістати гроші із своїх кишень, або звернутися за позикою. В обох
випадках такі інвестиції однозначно допоможуть зекономити
кошти.
Важливо, щоб відсоткова ставка за позикою була невисокою, а термін
позики був достатнім для того, щоб грошей від енергозбереження вистачало
на  сплату відсотків за користування позикою.  Цього можна досягти, якщо
позика надається під гарантію, тобто банки впевнені у поверненні своїх
грошей. Кращі гарантії забезпечать дешевші позики.
В принципі, гарантами можуть бути власники квартир, муніципалітети,
енергогенеруючі компанії, держава або постачальники технологій.  
Можна створити спільний фонд силами багатьох учасників і надати
гарантію від цього фонду. Але гарант ризикує і може втратити свої
гроші, тому малоймовірно, що вдасться отримати гарантію таким чином.
Найкращим рішенням є надання гарантії тими особами, які  зацікавлені в
енергозбереженні. Це, звичайно, власники квартир, але якщо на даний час
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вони не сплачують повну вартість енергоносіїв, тоді гарантами можуть бути,
наприклад, муніципалітети та  районні теплоцентралі.
Рішення щодо інвестування коштів  у підвищення ефективності використання
енергоресурсів та в енергозбереження слід приймати тільки після аналізу стану
будинку та здійснення відповідних розрахунків. На підставі цих документів
власники приймають рішення, яке найкраще узгоджується з економічними
можливостями мешканців, оскільки кожний мешканець має зробити свій
грошовий внесок – але й отримати свою частину вигоди від впровадження
заходів з енергозбереження. Зазвичай планується встановлення індивідуальних
лічильників, щоб кожний мешканець переконався, які економічні вигоди він
отримує від заходів з енергозбереження.

Фінансові можливості для
Спільного впровадження
Спалювання меншої кількості викопного палива забезпечує значні вигоди
для довкілля.  Енергозбереження є абсолютно необхідним для зменшення
глобального потепління і рівня забруднення повітря.
Більшість країн світу заявляють, що зміни
клімату є загальною турботою і закликають
одна одну до зменшення викидів парникових
газів, наприклад СО2. Найбільші індустріально
розвинені країни встановили особливі
обмеження на викиди протягом 2008-2012
років у порівнянні з 1990 роком. Ці обмеження
увійшли до Кіотського протоколу, який набрав
чинності у лютому 2005 року. Україна також має
зобов’язання згідно з Кіотським протоколом.
Однак, внаслідок економічного спаду після
розпаду комуністичної системи, Україна має
набагато менше викидів СО2, ніж їх зобов’язання на період 2008-2012 років.
Румунія зменшила викиди СО2 на 8%  від рівня 1989 року. Україна може
утримувати викиди на рівні 1990 року. Зараз викиди України нижче цього
рівня, але планується економічне зростання. Таким чином, Україна досягне
перспективних  показників Кіотського протоколу тільки  у тому випадку,
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якщо здійснюватимуть заходи з підвищення ефективності енергоспоживання.
Більше того, під час першого періоду дії протоколу Україна може отримати
прибуток від вкладання капіталів в заходи з енергозбереження за рахунок
країн Західної Європи, які можуть зменшити свої показники викидів СО2,   
використовуючи гнучкі механізми Кіотського протоколу.  
Це означає, що ви розраховуєте зменшення викидів СО2 від впровадження
заходів з енергозбереження в будинках, а західна країна, яка частково
фінансує заходи з енергозбереження, може включити це зменшення
викидів СО2 до свого звіту щодо виконання зобов’язань згідно з Кіотським
протоколом.  Кошти за зменшення викидів СО2 будуть частиною економії
проекту з підвищення ефективності  енергоспоживання і даватимуть
стабільний дохід асоціації власників протягом багатьох років.
Інвестиції в підвищення ефективності енергоспоживання на рівні кінцевого
споживача - щоб енергоресурси не витрачалися марно – повинні стати
найвищим пріоритетом розвитку енергетичних систем.   Наступними кроками
є використання енергії з відновлюваних джерел та ефективніше виробництво
енергетичної продукції з викопного палива.
Проект Спільного Впровадження (СВ) вимагає, щоб енергоспоживання
визначалося  до початку дії проекту з енергозбереження, а після цього
вимірювалося щорічно.  Необхідно також, щоб проект був детально описаний
і мав підтримку муніципалітету для узгодження з державними органами. Ця
процедура повинна координуватися, щоб робота
над документами  не виконувалася кожного разу із
самого початку.  
Невикористаний потенціал з енергозбереження в
країнах центральної та східної Європи оцінюється
в 50-70%  від кінцевого енергоспоживання.
Внаслідок цього житлово-комунальний сектор
посідає чільне місце при здійсненні  заходів з
енергозбереження.  Такі заходи також позитивно
вплинуть на соціальну політику та рівень
зайнятості населення.



Модернізація будинків з метою
енергозбереження

Для муніципалітетів та об’єднань
співвласників будинків

Детальніша інформація
Якщо ви особисто, або ваша асоціація власників, або ваш
муніципалітет бажають щось зробити для підвищення ефективності
енергоспоживання в житлових будинках, будь ласка, звертайтеся за
такими адресами:
Ukrainian Network Energy Efﬁcient Cities: www.munee.org
За додатковою інформацією щодо процедури Спільного Впровадження
(СВ), розробленою в Данії, заходьте на сайт: www.danishcarbon.dk
Також можна звертатися безпосередньо до координаторів проекту:
Україна: Mr. Vasyl Vasylchenko - E-mail: vvv-kyiv@voliacable.com

Український Центр
чистих технологій

The Danish Ecological Council

